Tussenschoolse
opvang

TSO

De middagpauze is een belangrijk
moment: uw kind kan even de klas
uit en een frisse neus halen.
Op de tussenschoolse opvang van
‘broodje samen’ kan hij/zij zich
ontspannen tot de school weer
begint. Een goede lunch geeft
bovendien de nodige energie om
’s middags weer te kunnen leren
en presteren.
Kinderen mogen hun vrije tijd bij ons zelf invullen.
Ze kunnen bijvoorbeeld samen spelen, of juist even rustig
een boekje lezen. Onze TSO-begeleiders streven naar een
sociaal-pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich thuis
voelt. Respectvol met elkaar (leren) omgaan, vinden wij
daarbij heel belangrijk. Ieder kind kan erop vertrouwen
dat wij er voor hem/haar zijn. Om te delen in de leuke
momenten, maar ook als uw kind even niet zo lekker in
zijn/haar vel zit.

Begeleiding
In de meeste gevallen verzorgen vrijwilligers de tussenschoolse opvang. Zo zijn we in staat de kosten voor
u zo laag mogelijk te houden.
Vrijwilligers zijn meestal ouders die al ervaring hebben
met het begeleiden van overblijven. Indien er niet
voldoende vrijwilligers zijn, wordt de TSO verzorgd door
pedagogisch medewerkers in dienst van 2Samen.
Zij hebben allemaal een kindgerichte opleiding afgerond.
U kunt ervan op aan dat uw kind ook tijdens de middagpauze in goede handen is.

Vrijwilliger worden?
Wilt u meehelpen als vrijwilliger, geef dit dan aan bij de
TSO-coördinator. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding en
krijgt bovendien korting op het gebruik van TSO.

✃

Contact met de school
Onze medewerkers hebben regelmatig contact met de
leerkracht van uw kind. Zo blijven wij op de hoogte van
eventuele bijzonderheden.
Is er iets waarmee wij rekening moeten houden tijdens
de tussenschoolse opvang, dan kunt u dit altijd aangeven
bij de TSO-coördinator.
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De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

GEGEVENS

OUDER/VERZORGER

(TEVENS

AANVRAGER):

Voornaam + achternaam:*
man

vrouw

jongen

meisje

Straat + huisnummer:*
Postcode + plaats:*
Telefoon:*
E-mailadres:*

GEGEVENS

KIND:

Voornaam + achternaam:*

Geboortedatum:*
Basisschool:*
Plaatsing gewenst per:*

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Hebt u al kinderen op een kindercentrum van 2Samen?*
Ja

Hebt u nog opmerkingen?

Nee

’
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Overeenkomst of tegoed
Broodje Samen verzorgt TSO op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. U sluit met ons een plaatsingsovereenkomst af voor de dagen dat u opvang wenst af
te nemen. U kunt zich inschrijven via 2samen.nl of
het aangehechte inschrijfformulier.
Natuurlijk kan het voorkomen dat u een keer een
extra dag nodig hebt. Aanvragen verlopen dan via
de TSO-coördinator of via de overblijflijsten in het
klaslokaal. Extra dagen worden achteraf in rekening
gebracht. Indien u af en toe gebruik wilt maken van TSO,
kunt daarvoor vooraf een TSO-tegoed inkopen.
De actuele maandtarieven en tarieven voor incidentele
tussenschoolse opvang vindt u op 2samen.nl.

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op 2samen.nl of neem contact op
met de TSO-coördinator. De contactgegevens
zijn bekend bij de school.

Vragen over het contract?
Onze afdeling Planning & Advies is u graag
van dienst op werkdagen van 08.30 tot 17.00
uur en is bereikbaar via 070 338 55 00 of

September 2020 (500)

planning@2samen.nl.
Ook voor vragen over onze andere vormen van
kinderopvang, zoals voor-/naschoolse opvang en
vakantieopvang kunt u bij ons terecht.

Stichting Kinderopvang 2Samen

Stichting Kinderopvang 2Samen
Bezoekadres Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag
Postadres
Postbus
16555
070 338
55 00
2500 BN Den Haag
Telefoon
070 338 55 00
info@2samen.nl
E-mail
info@2samen.nl
Website
2samen.nl

2samen.nl/contact

